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W dzisiejszym wydaniu: 

 

Najważniejsze wykresy minionych tygodni -                                 Str. 2-10                                                                                                                                                   

Marzec 2020 

 

 

Zapraszamy na przegląd najciekawszych wykresów podsumowujących ostatnie 

tygodnie. W artykule znajdziecie m.in. informacje na temat globalnej recesji oraz 

bilansu Rezerwy Federalnej. 

 

 

Konsekwencje działań banków centralnych -                            Str. 11-12                                

wywiad z Traderem21 w ramach Invest Cuffs                                                                          
    

 

W ponad 40-minutowym nagraniu zrealizowanym w zastępstwie Invest Cuffs,  

Trader21 odniósł się m.in. do problemów z kapitalizmem w Europie. 
  

 

Inwestorzy rzucili się po złoto i srebro                                           Str. 13-19                                                

 

                                                          

 

Ostatnie tygodnie dobitnie pokazują, że w czasie kryzysu inwestorzy masowo prze-

noszą swój kapitał do metali szlachetnych w postaci fizycznej. 

 

 

Jak Polska poradzi sobie z kryzysem? -                                             Str. 20                                                                                   

Trader21 dla namzalezy.pl 

 

                                         

Kilka dni temu w rozmowie z Wojtkiem Sirykiem z kanału namzalezy.pl, Trader21 

odniósł się do wielu kwestii. Wyszły z tego dwa 40-minutowe nagrania, w których 

posłuchacie m.in. o rynku najmu krótkoterminowego. Zapraszamy do oglądania. 
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Najważniejsze wykresy minionych tygodni – Marzec 2020 
 

Bilans FED eksplodował 
 

Kilka dni temu Rezerwa Federalna na dużą skalę interweniowała na rynkach finan-

sowych. Ogłoszono m.in. nielimitowany skup obligacji rządowych oraz MBSów (kre-

dyty zabezpieczone hipotekami), jak również skup obligacji korporacyjnych, po-

tężne interwencje na rynku repo i nieograniczony dostęp do płynności dla najwięk-

szych banków. 

W efekcie bilans FEDu potrzebował zaledwie kilku dni, by wzrosnąć o ponad 500 mld 

dolarów. Ogółem w marcu jego wzrost wyniósł ok. bilion dolarów. 

 

Zauważcie, że przez długi czas FED chwalił się redukowaniem bilansu. W latach 

2018-2019 wyprzedano aktywa o wartości 700 mld dolarów. Tymczasem obecnie 

bilans FED przyrasta o 700 mld w ciągu… 6 dni. 

Obecnie w sieci dość często pojawia się jeszcze jeden wykres z USA, który niestety 

bardzo przypomina bilans FED. Mowa o liczbie zakażonych koronawirusem w Sta-

nach Zjednoczonych. 

http://m.in/
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Źródło: arcgis.com 

Niepokojący jest fakt, iż w Stanach Zjednoczonych tempo wzrostu liczby zakażonych 

jest dużo większe niż w większości krajów. Widać to na poniższym wykresie, który po-

kazuje przyrost liczby zakażonych począwszy od dnia, kiedy zakażonych było 100 

osób w danym kraju (USA zaznaczone jasnoniebieskim kolorem). 

https://arcgis.com/
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Źródło: twitter.com 

Wszystko wskazuje na to, że koronawirus będzie miał dużo bardziej negatywny 

wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych niż np. na gospodarkę Chin. 

  

Globalna recesja staje się faktem 
 

Nagłe zawirowania gospodarcze związane z epidemią sprawiły, że świat stanął w 

obliczu globalnej recesji. W ramach ciekawostki słowo „recesja” nigdy nie było wy-

szukiwane w Google częściej niż obecnie. 

https://twitter.com/
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O ile sama perspektywa recesji nie mówi nam zbyt wiele, to już napływające dane 

- jak najbardziej. Najlepszym przykładem jest liczba osób, które po raz pierwszy zgło-

siły się po zasiłek w USA. 
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Ekonomiści zakładali, że liczba takich osób mocno wzrośnie i wyniesie ok. 1,5 mln. 

Ostatecznie wzrosła do 3,3 mln. 

W kontekście recesji warto również wspomnieć, że kilka krajów (Japonia, Niemcy) 

znalazło się w niej już przed wybuchem epidemii. 

  

Amerykański deficyt puchnie w oczach 
 

Dwie główne partie w USA, czyli Demokraci i Republikanie, porozumiały się w spra-

wie tzw. pakietu stymulacyjnego dla gospodarki. Jego koszt wyniesie ponad 2 bln 

dolarów, co oznacza, że deficyt Stanów Zjednoczonych wzrośnie z 1 do 3 bln dola-

rów. 

Tymczasowe zwiększanie wydatków i deficyt budżetowy jest do przyjęcia w przy-

padkach chociażby klęsk żywiołowych czy epidemii. Niestety, w Stanach Zjedno-

czonych z deficytem budżetowym nikt nie liczy się od dłuższego czasu. Najlepiej po-

kazuje to poniższy wykres. 
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We wcześniejszych dekadach, kiedy gospodarka się rozpędzała a stopa bezrobo-

cia była coraz niższa (niebieska linia), niosło to za sobą ograniczenie deficytu (czer-

wona linia - prawa skala). Od czasu zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa ta 

zasada przestała jednak obowiązywać. W latach 2015-2020 stopa bezrobocia ofi-

cjalnie spadła z 6% do 3%, a mimo to deficyt wzrósł z 2,5% do 5% PKB. 

Teraz deficyt USA wzrośnie do… 14%. 

Dodajmy jednak, że nie będzie to jedyny kraj, który zanotuje potężną dziurę w bu-

dżecie. W wielu państwach wprowadzane są pakiety stymulacyjne, których wartość 

wyniesie kilka, a nawet kilkanaście procent PKB. 

  

Ostrzeżenie 
 

Zdajemy sobie sprawę, że po marcowych spadkach wiele aktywów wygląda bar-

dzo obiecująco. Pamiętajmy jednak też, że wkroczyliśmy w bessę. A zatem kilkud-

niowe wzrosty nie muszą od razu oznaczać, że hossa powraca. 

Podany poniżej przykład jest być może skrajny, bo dotyczy Wielkiego Kryzysu, ale z 

drugiej strony obecne problemy w systemie także można określić mianem wielkich. 
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W latach 1929-1932 Dow Jones kilkukrotnie ruszał z animuszem w górę. Wzrosty się-

gały nawet 50%! A jednak tuż po nich przychodziły dalsze spadki. Dlatego też jeśli 

ktoś ma obecnie sporą pozycję gotówkową to warto byłoby nie wrzucać jej w ca-

łości na rynek w tym momencie. 

 

 

Linie lotnicze na skraju bankructwa 
 

Ograniczenia wprowadzone w ostatnich tygodniach (częściowe lub całkowite za-

mknięcie ruchu lotniczego w wielu krajach) sprawiły, że wiele linii lotniczych znalazło 

się w tragicznej sytuacji. Nawet w trakcie dobrej koniunktury większość przewoźni-

ków balansuje na skraju rentowności, więc co dopiero w sytuacji, gdy przychody 

spadają niemal do zera. 

Analitycy dokonali szacunków, aby określić, ile miesięcy dzieli od bankructwa po-

szczególne linie lotnicze. Przy obliczeniach przyjęto, że nie pojawi się pomoc ze 

strony państwa, a ruch lotniczy nie zostanie wznowiony. 
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Jak widać, pojawia się tutaj kilka bardzo znanych nazw. Naszym zdaniem jednak w 

razie problemów wiele spośród tych spółek zostanie wyratowane czy to za pośred-

nictwem krótkoterminowych pożyczek czy też poprzez bailouty. 
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Lawinowe spadki 
 

Na rynek akcji w USA zawitała bessa. I to z jakim impetem! Nigdy wcześniej spadki o 

20% od szczytu nie zajęły tak mało czasu. W przypadku indeksu S&P 500 było to za-

ledwie 16 dni! 

 

 

O ile trudno określić scenariusz na najbliższe dni, to naszym zdaniem rynek nie będzie 

w stanie zbyt szybko osiągnąć nowych szczytów - niezależnie od gigantycznej inter-

wencji FEDu. Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym spadki 

potrwają jeszcze 2-3 tygodni, po czym zaliczymy krótkotrwały rajd (do wyborów w 

USA). 

 

Independent Trader Team 
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Konsekwencje działań banków centralnych –  

wywiad z Traderem21 w ramach Invest Cuffs 
 

Drodzy Czytelnicy, 

jak wiecie, tegoroczna konferencja Invest Cuffs nie mogła odbyć się stacjonarnie 

ze względu na pandemię koronawirusa. W związku z tym, poszczególni prelegenci 

zabrali głos podczas konferencji przeprowadzonej online. Poniżej zamieszczam po-

nad 40-minutowe nagranie, w którym odniosłem się m.in. do: 

- nielimitowanego dodruku, który zapowiedziały banki centralne, 

- problemów z kapitalizmem w Europie, 

- rozwoju wydarzeń wokół pandemii koronawirusa, 

- okazji inwestycyjnych i kroków które podejmuję. 

 

Korzystając z okazji chciałem Was również zaprosić do przesłuchania audycji Ra-

dia WNET, w której wziąłem udział kilka dni temu. Dowiecie się m.in.: 

- jakie są skutki wypaczeń na rynku REPO, 

- czy grozi nam fala bankructw, 

- jakich rozmiarów mogą sięgnąć bailouty. 

Nagrania znajdziecie poniżej. Miłego oglądania. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_u9MhevraUE 

https://www.youtube.com/watch?v=N3QsQnQgI-g 

 

Trader21 

  

P.S. Wygląda na to, że Saxo Bank ponownie zaczyna utrudniać klientom dostęp do 

amerykańskich ETF-ów. W związku z tym zwracam się do wszystkich osób, które szu-

kają alternatywy i planują założenie konta w Exante. Chciałbym zwrócić Wam 

uwagę na dwie kwestie.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_u9MhevraUE
https://www.youtube.com/watch?v=N3QsQnQgI-g
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1. Jeśli zakładacie konto, to koniecznie zróbcie to przez baner zamieszczony w 

dziale Niezbędnik. Powód jest prosty - jeśli tak po prostu wejdziecie na stronę 

Exante i założycie konto, to Waszym opiekunem może zostać tak naprawdę do-

wolny pracownik brokera. Może się zdarzyć, że ktoś do Was zadzwoni i będzie 

chciał pomóc, mówiąc w obcym języku. Korzystając z naszego banera macie 

gwarancję, że trafiacie pod opiekę Gosi Skorupskiej, z którą działa się bezproble-

mowo.  

 

2. W tekście dotyczącym Exante wspomniałem już, że przy okazji rejestracji poprzez 

baner, otrzymujecie godzinę konsultacji z osobą z zespołu lub 30 minut ze mną, o 

ile w ramach jednego przelewu wpłacicie kwotę 10 000 euro lub wyższą. Oznacza 

to, że kwota 10 000 dolarów nie gwarantuje konsultacji. Pamiętajcie o tym - mini-

mum 10 tys. euro lub równowartość w dolarach/funtach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://independenttrader.pl/niezbednik,platformy-maklerskie.html
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Inwestorzy rzucili się po złoto i srebro 
 

Marzec przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi na rynkach finansowych. Patrząc po-

bieżnie na notowania metali, moglibyśmy stwierdzić, że złoto poradziło sobie cał-

kiem dobrze na tle innych aktywów, z kolei srebro zawiodło oczekiwania. Kiedy jed-

nak przyjrzymy się całej sytuacji bliżej, dotrze do nas, że oficjalne ceny po prostu 

wprowadzają w błąd. 

Papierowa cena złota i srebra  
 

Nowym Czytelnikom proponujemy, aby przed lekturą zajrzeli do artykułu w którym 

Trader21 opisał różnicę między cenami papierowego i fizycznego metalu. 

A teraz do rzeczy. Pod koniec lutego akcje w USA zaczęły spadać. Wszystko trwało 

około miesiąca. W tym czasie złoto generalnie zdołało utrzymać swoje notowania 

(w odniesieniu do dolara, który umocnił się niemal do wszystkich walut), ale po dro-

dze zaliczyło dwa wyraźne spadki - w dużej mierze za sprawą inwestorów poszuku-

jących płynności. Za każdym razem jednak metal zdołał się podnieść. 

 

W tym czasie srebro (kolor szary) zachowywało się identycznie jak rynek akcji, co 

mogłoby potwierdzać teorię, że nie jest to już metal inwestycyjny, a raczej typowo 

przemysłowy. Już w tym miejscu możemy napisać, że nie jest to prawda, ponieważ 

spadek srebra do poziomu 12 USD za uncję był wyłącznie wypadkową paniki. Skąd 

to wiemy? Podczas gdy srebro wciąż szukało dna, spółki wydobywające ten metal 

zaczęły już odbijać. 

https://independenttrader.pl/zloto-fizyczne-vs-rynek-papierowy.html
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Zatem rynek jednoznacznie stwierdził, że srebro po 12 USD to zwykła ściema, która 

nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak znaczny spadek ceny był możliwy tylko 

dlatego, że mówimy tutaj o cenie papierowych certyfikatów na srebro, a nie cenie 

fizycznego metalu. W dalszej części artykułu wrócimy jeszcze do tego wątku. 

  

Co działo się za kulisami? 
 

W rzeczywistości marzec przyniósł wyjątkowo ciekawe wydarzenia na rynku papie-

rowego złota. Uwagę zwraca przede wszystkim sytuacja z 24 marca, kiedy to cena 

kontraktów na złoto na najbliższy miesiąc (kwiecień) rozjechała się z ceną spot me-

talu. 
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Jak widać, spread (różnica) osiągnął poziom kilkudziesięciu dolarów, podczas gdy 

standardowo wynosi on ok. 0,20 USD. 

W tamtym dniu Roy Sebag napisał na Twitterze, że niektóre banki nie dały rady do-

starczyć fizycznego złota w związku z czym poniosły gigantyczne straty. Te banki 

zdecydowały się również opuścić rynek. Jego słowa potwierdził Ole Hansen, anali-

tyk Saxo Banku, który stwierdził, że „jeśli musisz pożyczyć złoto w tym momencie, za-

płacisz okup jak za króla”. 

Które konkretnie banki poległy? Z pewnością jednym z nich był ABN Amro, który tuż 

po tej sytuacji ogłosił, iż wycofuje się z rynku złota, srebra i platyny. Bank ogłosił, że 

klienci mogą zamknąć pozycje sami w najbliższych dniach (ostatni tydzień marca) 

bądź też sprzedaż zostanie wykonana za nich automatycznie 1 kwietnia. Mniej wię-

cej w tym samym czasie Credit Suisse, produkujący monety od 1856 roku, polecił 

swoim klientom by nawet nie zgłaszali się z zapytaniami o metal. 

Jednocześnie londyńska giełda (London Bullion Market Association - LBMA) poinfor-

mowała, że „handel odbywa się niezmiennie, natomiast pojawiły się pewne pro-

blemy na Comexie (giełda w USA). Dlatego też podjęto decyzje, że LBMA pomoże 

Comexowi w rozliczeniach.” 

Jak to wszystko rozumieć? Najprościej mówiąc na Comexie zabrakło złota dostęp-

nego do rozliczeń, a przy tej okazji niektóre banki poniosły gigantyczne straty pró-

bując metal pozyskać. Ogłoszono, że do rozliczeń niektórych kontraktów na amery-

kańskim Comexie zostanie użyte złoto z Londynu. Wszystko to tak czy inaczej można 

potraktować jako teatrzyk dla publiczności - w Londynie złota nie brakuje, ale zde-

cydowana większość należy do banków centralnych lub ETFów i nie może być użyta 

do rozliczeń. 

Dodatkowy problem polega na tym, że kontrakty na Comexie opiewają na 100 un-

cji, natomiast w Londynie operuje się sztabami o wielkości 400 uncji. Z ostatnich 

oświadczeń wynika, że pojawił się nowy pomysł, aby wprowadzić certyfikaty na 1/4 

sztabki z Londynu. Zatem każdy posiadacz czterech takich certyfikatów byłby jed-

nocześnie „właścicielem” sztabki 400 uncjowej. Dochodzimy więc do wniosku, że 

kiedy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zmagają się z epidemią, to spanikowani 

bankierzy postanowili po prostu stworzyć jeszcze więcej papierowych certyfikatów, 

aby tylko uspokoić sytuację na rynku. 

Ktoś mógłby w tym momencie zapytać: czy całe to zamieszanie nie ma po prostu 

związku z problemami logistycznymi w efekcie koronawirusa? 

Oczywiście epidemia sprawiła, że część kopalń zawiesiła wydobycie, a trzy duże 

mennice ze Szwajcarii zostały odgórnie zamknięte przez władze kantonu. Stało się 

to jednak dopiero w marcu, a mimo to problemy pojawiły się natychmiast. Oznacza 

to, że cały ten rynek papierowego złota balansuje na cienkiej linii i dodatkowo jest 

na bieżąco drenowany z metalu, który trafia przede wszystkim z Zachodu na 

Wschód. W poprzednich dwóch latach mieliśmy rekordowe zakupy banków cen-

tralnych, wśród których prym wiodły Rosja, Chiny czy Turcja. 
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Warto też zauważyć, że spread na rynku złota, który silnie wystrzelił w marcu, wzra-

stał już od pewnego czasu (żółta linia). 

 

  

W latach 2017-2018 spread wynosił zazwyczaj ok 0,15 USD, podczas gdy w 2019 roku 

wzrósł do 0,3-0,4 USD, a na początku 2020 roku przebił poziom pół dolara. 

Na koniec trzeba dodać, że zapotrzebowanie na metal ze strony największych giełd 

jeszcze bardziej okroiło ilość metalu dostępnego na rynku detalicznym. Niektóre 

mennice przestały działać, inne zmuszone były do produkcji metalu na potrzeby 

Londynu (sztabki 400 uncjowe). Efekt? W bardzo szybkim tempie zaczęło brakować 

np. monet jednouncjowych. Oferty dealerów zubożały, marże poszły w górę i wzrósł 

czas oczekiwania. 

  

Fizyczny rynek złota i srebra 
 

O skali popytu na metale inwestycyjne, i to jeszcze w czasie gdy niektórzy politycy 

wciąż ignorowali wirusa, świadczą statystyki mennic oraz dużych dealerów. 

Dla przykładu BullionStar poinformował, że w okresie 14 luty - 14 marzec jego przy-

chody ze sprzedaży metali były niemal 5-krotnie wyższe niż w tym samym okresie w 

poprzednim roku. Jeszcze większe wrażenie robią statystyki z US Mint, która poinfor-

mowała, że w pierwszych trzech tygodnia marca sprzedała niemal 5 mln uncji ame-

rykańskiego srebrnego orła. Dla porównania, w lutym sprzedaż wyniosła 650 tys. un-

cji. 
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Jakby tego było mało, w trakcie trzech tygodni w marcu US Mint sprzedało 120 tys. 

złotych orłów, podczas gdy sprzedaż w całym poprzednim roku wyniosła 150 tys. 

uncji. 

Nas, pod kątem inwestycji, interesować powinna jednak nie tylko skala sprzedaży, 

ale również faktyczna cena. Mowa o tym, ile za fizyczny metal są w stanie zapłacić 

klienci. Z danych APMEX (duży amerykański dealer) wynika, że w ostatnim czasie: 

- za pojedyncze srebrne monety płacono 75% więcej niż cena spot, 

- za większe ilości srebrnych monet płacono o 60% więcej niż cena spot. 

Dla porównania, tuż przed całym zamieszaniem, premia dealerów wynosiła ok. 20% 

powyżej ceny spot. 

Przenosząc się już na polski rynek można powiedzieć, że tutaj sporą różnicę robi, czy 

mamy do czynienia z natychmiastowym wysłaniem metalu przez kuriera czy też cza-

sem oczekiwania rzędu 45 dni. W tym przypadku za srebro często trzeba zapłacić 

80% powyżej ceny spot (czyli sytuacja podobna jak w USA). Jeśli chodzi o dostawy 

długoterminowe, to premia spada w okolice 50%, ale takich zakupów nie polecamy 

- chyba że ktoś ma podstawy by w pełni ufać dealerowi. 

 



 

Strona 18 IndependentTrader.pl 

Tym bardziej interesująca może się wydawać oferta srebra składowanego w Zury-

chu w postaci 1000-uncjowych sztabek, dostępnego w cenie znacznie bliższej ceny 

spot. Jeśli ktoś jest zainteresowany i ma zamiar wydać pow. 400 tys. złotych, to za-

praszamy do kontaktu mailowego. 

Z kolei w przypadku rynku złota w tej chwili podaż również wygląda bardzo krucho. 

Zostało trochę dealerów, którzy oferują metal z szybką dostawą po cenie spot + 20% 

lub + 25%. Jeśli zaś zdarzają się oferty z niższą ceną, to w zdecydowanej większości 

przypadków dostawa zajmuje 45 dni. 

 
 

Podsumowanie 
 

Skończył się okres wyśmiewania osób, które skupowały metale szlachetne, kiedy ak-

cje osiągały nowe szczyty. Dziś to posiadacze metali śmieją się z tych, którzy w obli-

czu gigantycznego dodruku rzucili się po prawdziwy pieniądz - czyli złoto i srebro. 

Jest oczywiście możliwe, że po epidemii podaż metali wróci do normalnych pozio-

mów, a marże dealerów znacząco spadną. Nasuwa się jednak kilka pytań: ile do 

tego czasu zdołają wydrukować bankierzy, skoro chociażby bilans FED idzie pio-

nowo w górę? Jaka ilość waluty trafi wprost do rąk obywateli? Czy ten popyt nie 

zostanie automatycznie zagospodarowany przez największych graczy? Czy zainte-

resowanie metalami spadnie do niskich poziomów sprzed kilku miesięcy? 

Dodatkowo, istnieje realne zagrożenie, że zanim sytuacja w globalnej gospodarce 

ulegnie poprawie, na Comexie dojdzie do kolejnego rozjazdu cen. Wówczas być 

może znajdzie się ktoś duży, kto kupi metal po cenie papierowej, po to by sprzedać 

go na rynku i zarobić. Tym samym zażąda dostawy i być może wydrenuje zapasy 

giełdy. A wówczas Comex przestanie mieć jakiekolwiek zabezpieczenie i większa 

część rynku zobaczy, że to wszystko był tylko teatrzyk. 

Zgadzamy się, że w ostatnim czasie nie brakowało czynników, które sprzyjały wzro-

stom popytu na metale. Mieliśmy zamykanie kopalń, zawieszone mennice, problem 

logistyczne i strach związany z bessą na rynku akcji. Uważamy jednak, że kolejne 

miesiące przyniosą jeszcze więcej argumentów za wzrostami. Wystarczy tylko przy-

pomnieć, że niektóre kraje zaczynają „tymczasowe” rozdawanie waluty obywate-

lom, a jak wiadomo - nie ma nic tak długotrwałego, jak „tymczasowe” rozwiązania 

rządzących. 

Zakup metali w formie fizycznej przy tak wysokich marżach naszym zdaniem nie ma 

sensu. Chyba, że w czyimś portfelu udział złota i srebra wynosi 0%. W każdym razie 

warto jednak w okresie tego szaleństwa rozważyć zakup ETF-ów Sprotta, które są w 

pełni zabezpieczone metalem a jednocześnie dają nam możliwość zakupienia me-

tali po cenie rynkowej. 

Dla inwestorów dopuszczających większą zmienność wciąż dostępne są spółki wy-

dobywcze. Tutaj oczywiście duże spadki są możliwe, ale patrząc na tle danych hi-

storycznych, ta branża jest mocno niedowartościowana.  
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Co więcej w przeszłości akcje spółek wydobywczych rosły zarówno podczas kryzysu 

deflacyjnego (1929-1935), jak i podczas stagflacji w latach 70-tych. To o tyle istotne, 

że globalna gospodarka nie wyjdzie sobie tak po prostu z obecnego chaosu. Naj-

prawdopodobniej najpierw ceka nad deflacja, która nastepnie przerodzi się w 

wielką inflację.  

Swoją drogą, popyt na srebro w ostatnich tygodniach wydaje się jednoznacznie 

wskazywać, że wciąż jest to metal inwestycyjny. 

 

Independent Trader Team 

  

PS. Uprzedzając pytania chcieliśmy Was poinformować, że w połowie kwietnia uru-

chamiamy testy zapowiadanej wcześniej platformy, która umożliwi Wam bez-

pieczne kupno i sprzedaż metali szlachetnych.  
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Jak Polska poradzi sobie z kryzysem? – Trader21 dla  

namzalezy.pl 
 

Drodzy Czytelnicy, 

tydzień temu Wojtek z kanału namzalezy.pl przeprowadził ze mną długą rozmowę, 

w której poruszyliśmy wiele różnych tematów. Ostatecznie nagranie podzieliliśmy na 

dwie blisko 40-minutowe części, w których odniosłem się m.in. do: 

- perspektyw dla polskiej gospodarki wobec koronawirusa, 

- inwestycji w REIT’y w obecnych warunkach, 

- ograniczenia ryzyka contango w inwestycji na rynku ropy, 

- sytuacji na rynku najmu krótkoterminowego. 

 

Nagrania znajdziecie poniżej. Miłego oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=COxdLbrecJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw5Y7h4MUmA 

 

Trader21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=COxdLbrecJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Lw5Y7h4MUmA
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Opinie Czytelników 
 

Poniżej przedstawiamy opinie naszych czytelników. Są bardzo różnorodne, a wiele z 

nich zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. 

 
 

Przeciwko koronawirusowi 

 
Autor: cedric 

 

Witam wszystkich. 

Wirus, o ile nie jest to ściema wymaga dobrej odporności. Media tego nie podają, 

ale lit działa na koronawirusy i wszelkie wirusy, nawet na wściekliznę. Podobnie jest z 

nowotworami, SM i wiele innych chorób. Obecnie stosuje sie tylko wybiórczo w 

CHAD, depresji. 

 

Innym związkiem jest laktoferyna. Trzeba wspomnieć o melatoninie, witaminie A. 

Oczywiście cynk, jod, selen, wit. D3, K2, E, C, cały kompleks B. 

W chorobach płuc pomocny jest krzem, którego w płucach jest dużo, ale większość 

osób ma niedobór. Stąd m.in. nazwa roślin-Pulmonaria. Tych terapii jest dużo więcej. 

 

Należy uważać na respiratory. Płuca są wrażliwe na stres oksydacyjny -tlen i nad-

mierne rozprężanie powodują uszkodzenia, mogą przyczyniać się do zgonu. 

Nie wiadomo, czy problemy nie są spowodowane vapingiem-opinie są podzielone. 

U starszych śmiertelność może wzrastać w związku ze szczepieniami, a grypę, niskim 

poziomem cholesterolu. Nie wiadomo, jak wpływają leki z grupy ACE (receptory 

ACE w płucach). 

 

Należy zastanowić się nad oświetleniem (żarówki), monitory (światło nieb.) wpływa-

jące na poziom melatoniny. 

 
 

 

Schyłek globalnej przemiany? 
 

Autor: Sol 

 

W 1991 David Rockefeller powiedział: 

 

"Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, 

to odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porządek." 

 

Być może to jest właśnie ten kryzys. Bill Gates mówił już o chipowaniu bydła ludz-

kiego. Pardon. Chodzi tylko o elektroniczny paszport poświadczający, że obywatel 

pozwala sobie regularnie wstrzykiwać co władza zarządzi. Bez tego koniec podró-

żowania. Pierwszym wyłomem były dzieci, teraz przychodzi kolej na dorosłych.  
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Nawiasem mówiąc...większość szczepionek nie daje odporności na całe życie, więc 

teoretycznie świat powinien być pustoszony przez choroby, na które dorośli nie do-

szczepiają się. A nie jest. Niepokoi kultura dyskusji jaką prezentują zwolennicy szcze-

pień. Nie tak wygląda debata naukowa. Wszak każde odkrycie, każdy wynalazek i 

każda teoria mogą być poddawana krytyce. Tak działa nauka. Tymczasem w 

oświeconym XXI wieku dorobiliśmy się kolejnych świętych krów: 

 

- globalne ocieplenie (propozycje, aby karać denialistów) 

 

- holokaust (ciężkie kary dla denialistów w większości krajów białego człowieka) 

 

- gender (szykany dla krytyków, np. na uczelniach) 

 

- szczepienia (odmowa debaty, wyzwiska, dyscyplinowanie lekarzy, przymus prawny 

szczepień) 

 

 

Ciekawe, że namnożyło się na polskim youtube amatorskich kanałów popnauko-

wych które od czasu do czasu atakują np. krytyków szczepień, ale nie obłęd płci 

jako konstruktu kulturowego. Wszak ten obłęd wtoczył się nam na uniwersytety, ale 

to jakoś naszym młodym popularyzatorom nauki nie przeszkadza. Zastanawiam 

się...Jeśli Soros sypie miliardami na propagandę, to czy nie sponsoruje takich jutube-

rów? To są setki tysięcy wyświetleń, zasięg jak w TV. 

 

 

Fakty i mity o srebrze 
 

Autor: Amlaz 

 

Do napisania tego postu skłoniła mnie obecna sytuacja wielkiego dołka i niebywa-

łego stosunku ceny złota do srebra. 

Przedstawię kilka wniosków moich własnych na ten temat, może przydadzą się 

początkującym. Możliwe, że wnioski te będą obrazoburcze, ale prawda sama się 

obroni. 

 

Przez kilka lat interesując się metalami szlachetnymi spotkałem się w necie z osobami 

propagującymi zakup srebra, głownie monet. 

 

Osoby te jawiły się zwykle jako kompetentni i niezależni specjaliści, zwykle nie zwią-

zani z dystrybutorem monet - ale dystrybutor powoływał się na ich znawstwo. Do-

radcy ci głosili jak jeden mąż pewne tezy - coś jakby wachlarz założeń - jeśli poja-

wiały się różnice - to zwykle w ilości głoszonych tez - nie w ich istocie.  

Przedstawię tutaj te tezy w punktach, ustosunkuję się do nich, końcowe wnioski 

każdy sobie wyciągnie. 

1.Srebro jest najlepszym przewodnikiem elektryczności! 
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Nie będę zaprzeczał, bo tak jest. Ale powiem coś takiego srebro przewodzi 

lepiej niż miedz niecałe 6%. Wystarczy wykonać przewód o 3% większej średnicy z 

miedzi i dorówna on temu srebrnemu. Miedz ma tez niezaprzeczalną zaletę do sre-

bra - jest lżejsza o 17%. We wszystkich zastosowaniach mobilnych, samochodowych, 

nie mówiąc o lotniczych miedz wygrywa ze srebrem. No i na koniec - jest dużo tań-

sza. 

 

2.Srebro jest metalem szlachetnym.  

Jest metalem szlachetnym, ale niestety siarczkuje się na powierzchni i fatalnie czer-

nieje. Monety trzyma się w tubach, dotykać najlepiej w rękawiczkach. W dawniej-

szych czasach stosowane były sztućce srebrne i niestety trzeba je było polerować - 

robiła to zwykle służba. Wprowadzenie nierdzewki zakończyło mękę Janów i Maryś. 

Złoto nie ma tego problemu. 

 

3.Srebra używa się w elektronice! Każdy smartfon jest pełen srebra! 

Tak było dawniej 20 i więcej lat temu złącza były srebrzone, stosowano srebrzone 

kondensatory itp. Epoka ta minęła, srebro w smartfonie znajdzie 

się w kondensatorach wysokostabilnych mmlc, jest ich tylko kilka, reszta zwykłe x7r, 

gdyż integracja idzie pełną parą i unika się jak ognia torów analogowych - 

jest tor wcz - ale tam króluje złoto (zresztą coraz cieńsze warstwy) - bo nie zmienia 

się na powietrzu wcale. Styki są złocone też coraz cieniej- smartfon ma pracować 

2-3 lata max, potem klient kupi nowy. 

Lekkiego kopa srebro dostało po dyrektywie Unii o niestosowaniu lutowia ołowio-

wego w produktach konsumenckich - ale malutkiego, bo w lucie bezołowiowym 

jest ok 2% srebra, a i to daje radę zastąpić miedzią 

 

4.Srebra używa się w przemyśle, w samochodach! 

Chodzi o ślizgacze, styki gównie przekaźników wysokoprądowych. Niestety, tutaj też 

srebro ustępuje pola - przełączaniem prądów zajmują się coraz bardziej tranzystory 

MOS, IGBT, GaN. Tylko wielkie prądy są przełączane mechanicznie. Tego typu urzą-

dzenia stawia się raz na 10-20 lat, chyba że jakaś awaria i się spali. 

 

5.Srebra używa się w medycynie! Jest antybakteryjne i antywirusowe! 

Ha ha ha! Chyba w 19 wieku! Tak dawniej narzędzia chirurgiczne, ginekologiczne 

były ze stopu srebra - bakterie się nie lęgły. Teraz są z nierdzewki / tworzywa - bardzo 

często jednorazowe. W dentystyce plomby korony i mosty ze srebra (złota, platyny, 

palladu) były. Teraz ceramika. 

W leczeniu oparzeń! Antybakteryjne opatrunki! (Drze się naganiacz jeden z drugim). 

Tak oczywiście, ale jakie ilości?  

Z uncji srebra można zrobić tego leku na oparzenia dla 30 pacjentów. No chyba że 

bardzo duża powierzchnia poparzona - to tak ćwierć uncji na jednego. Ale pa-

cjenci parzą się cały czas. Opatrunków nie liczę- tam jeszcze mniejsze ilości. 

 

Aparaty rentgenowskie! 

Tylko najstarsze zabytki (i dentystyczne) chodzą na klisze srebrową i są wycofywane. 

Nowoczesne od wielu lat stosują płyty fluorescencyjne i rejestrację cyfrową. 
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6.Nanosrebro! Srebro koloidalne! 

Niedawne objawienie - coś jak odkrycie grafenu za pomocą taśmy klejącej. Wia-

domo od tysiącleci, że woda się nie psuła w srebrnych dzbanach. Czystki srebra (nie 

będę opisywał mechanizmu) katalizują atak tlenem z rozczepienia wody na błonę 

komórkową bakterii lub kapsydę wirusa (pewnie na COVID tez działa). Tylko te roz-

twory to mają bardzo mało srebra zawierać. Gramy na litr. A samych roztworów się 

też używa w ilościach kroplowych. 

 

Takie małe ilości są w uszczelkach lodówek, pralek, filtrach powietrza. 

Niestety ma to też ujemne strony - przypuszcza się, że srebro koloidalne 

dostając się do środowiska może zniszczyć naturalne łańcuchy zabijając niektóre 

najwrażliwsze bakterie. Pijąc takie srebro można sobie zrobić kuku wyjaławiając florę 

oraz zmienić kolor skóry na niebieski (UFOK-szarak) nazywa się to agyria (od Ag). 

 

7.Jubilerstwo! Zawyli naganiacze ostatkiem sił. 

Czy czytelnicy forum-inwestorzy - wystąpili by w srebrnym 300 gr. łańcuchu na szyje? 

Na zamkniętym przyjęciu z szampanem i nagrodami dla "gazeli" biznesu? 

W złotym to i owszem, ale z okazji nagród muzyki RAP, ale to inne towarzystwo. Żonie 

można dać broszkę, bo się Ag z bursztynem komponuje, tylko jak liczyła na złotą z 

lepszym kamieniem, to w nocy nie będzie satysfakcji. O obecnej młodej smartfonerii 

(która dorośnie) nie mowie, bo oni dla prestiżu nie sygnet na palec a tapetę zain-

stalują. Nie ma tu perspektyw. No chyba że Indie - ale tu też złoto. 

 

Dochodząc do sedna, niektórzy mówią, że srebro było droższe w latach 80. 

Otóż spieszę wyjaśnić, że faktycznie tak było i dlaczego. W tych czasach 

srebro było kradzione w socjalistycznych windach (styczniki) i jechało pociągami do 

Berlina jak dzielił się na wschodni i zachodni. Odwrotny kierunek niż teraz. 

Szło do celów jubilerskich i obydwie strony były zadowolone. 

 

Dlaczego było takie drogie i poszukiwane? Kilka przyczyn - moda, spekulacja, chęć 

przejęcia rynku. Ale zapominamy o najważniejszej. 

 

Fotografia. Ogromne ilości srebra szły do produkcji fotografii wszelkiego rodzaju i 

tylko w niewielkiej ilości wracały do przemysłu. 

Reszta ginęła rozpraszana bezpowrotnie w środowisku. Po ekspansji fotografii cyfro-

wej ogromna część rynku zniknęła. O innych dziedzinach pisałem. 

Mówiąc krótko, srebra jest dużo i nie ma co z nim robić. Jak czegoś dużo - jest tanie. 

To złoto ma większe zastosowanie w wysokich technologiach i żadni naganiacze 

tego nie zmienią. 

Szansą dla srebra jest obecna sytuacja, może uda się zająć pozycję 

taniego metalu bulionowego - gdy współczesne waluty utracą resztki zaufania? 

Może monetarnego - oby nie - bo to scenariusz "2012”, "mad maxa" i "jestem le-

gendą". 

Być może będzie wielkie zapotrzebowanie np. w ogniwach paliwowych (z palla-

dem)? To tylko hipotezy, czas pokaże. 
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Lubię ten metal, znam go i szanuję. Piękny i błyszczący ma najwyższy ze wszystkich 

metali połysk. Post napisałem by ten piękny metal bronił się w świetle prawdy, a nie 

w kłamstwie naganiaczy. 
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